รายงานผลการสํารวจความตองการระบบฐานขอมูล/ซอฟตแวรที่ชวยในการพัฒนางาน
สํานักปลัด

ความตองการ ระบบฐานขอมูล ดังนี้
1. ฝายอํานวยการ ความตองการ เนนเรื่องงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1 ระบบฐานขอมูลบุคลากร (พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป)ตองการใหระบบ
- สามารถดูทะเบียนประวัติรายบุคคล
(กพ.7) โดยเจาตัวสามารถเรียกดู กพ.7 ไดเอง มี
ขอมูลวันลา เครื่องราชฯ โทษทางวินัย
- คํานวณคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคล ทั้งอัตราที่มีคนครองและอัตราวา ออก
รายงานในแบบตางๆได เชน แยกเพศ แยกระดับการศึกษา เปนตน
1.2 ฐานขอมูลการลงนามความรวมมือ และบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้น
1.3 ฐานขอมูลรางวัลตางๆที่เทศบาลไดรับ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ
2. ฝายบองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความตองการ
2.1 ขอมูล GIS ที่เปนชั้นขอมูล
- อาคารสูงในเขตเทศบาลตั้งแต 7 ชั้นขึ้นไป
- ชั้นขอมูลหัวดับเพลิง
- ถนนเสนที่แคบประมาณ 2-3 เมตร
- ความหนาแนนของอาคาร เพื่อประเมินความเสี่ยง
2.2 ควรมีการตอยอด Application อาสาเฝาเมือง โดยใหมีการจัดทําขอมูลใน pc เพื่อออกรายงาน
เชน ชวงฤดูกาลไหนที่ควรเฝาระวังภัยอะไรบาง ควรมีการปองกันอยางไร
2.3 ฐานขอมูลถังดับเพลิง ที่จัดสงไปยังชุมชนตางๆ เพื่อเก็บขอมูล เอาไวสําหรับการเปลี่ยนสารเคมีที่
หมดอายุในถังนั้นๆ
3. ฝายการประชุมและกิจการสภา ความตองการ
3.1 ระบบออกใบเสร็จ สําหรับแมคาโครงการถนนคนเดิน เนื่องจากปจจุบันตองใชเจาหนาที่เขียน
ใบเสร็จ (10 คน และใชเวลานานตั้งแต บาย 3 – 5 ทุม) โดยใบเสร็จมีการระบุ lot
4. ฝายปกครอง ความตองการ
4.1 ระบบฐานขอมูลการขออนุญาตใชเสียง(ประจําที่และรถโฆษณา) เนื่องจากแบบเดิมใชระบบ
manual ไมทราบวารานอาหารที่มีการใชเสียงมีจุดไหนบาง เริ่มและหมดระยะเวลาเมื่อไร
5. ฝายสํานักงานเลขานุการนายกฯ ความตองการ
5.1 ฐานขอมูลจัดเก็บงานนโยบาย เชน โครงการ Low carbon
6. ฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ ความตองการ
6.1 ระบบวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง เพื่อเขาไปติดตั้งกลอง CCTV

6.2 เชื่อมโยงขอมูลผูพิการกับสํานักการสาธารณสุขฯ และสํานักสวัสดิการสังคม
6.3 ระบบฐานขอมูล 1)เด็กที่ไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากเทศบาล 2) อิ่มทอง อุนใจ เพื่อ
ประชาสัมพันธผลงานของโครงการแกประชาชนทั่วไปทราบ อยากบริจาคเงินเขากองทุนทําความดี
7. ฝายบริหารงานทั่วไป ความตองการ
7.1 ระบบออกหนังสือรับรองเงินเดือน
7.2 ระบบหักเงินประกันสังคม
7.3 ระบบฐานขอมูลบริหารจัดการน้ํามันรถยนต

สํานักการคลัง

ความตองการแบง เปน 2 สวนคือ ระบบบริหาร
จัดการ และระบบบริการ ไดแก
1. ฝายการเงินและบัญชี มีความตองการ
1.1 โปรแกรมวิเคราะหงบเพื่อให
ผูบริหารทราบการคาดการณ การเพิ่มขึ้น /
ลดลงของหมวดรายรับ รายจาย ประเภทตาง
ๆ วามาจากสาเหตุใด ประมวลผลแสดงกราฟ
เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง
1.2 โปรแกรมแสดงรายการหักเงิน
ประกันสังคม, ภาษี หัก ณ ที่จาย, สหกรณ

ฯลฯ พรอมออกสลิปเงินเดือน /หนังสือรับรองเงินเดือน
2. ฝายพัฒนารายได มีความตองการ
ดานการบริหาร
2.1 ระบบการคาดการณการจัดเก็บภาษีจากขอมูลสถิติการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม
2.2 รายงานสรุปรายเดือนสําหรับผูบริหาร/และรายงานสําหรับเจาหนาที่
3. ฝายอํานวยการ
ดานบริการ
3.1 โปรแกรมจดทะเบียนพาณิชยใหประชาชน สามารถยื่นเอกสาร พรอมคํารองผานระบบ ออก
รายงานสรุปรายเดือนสําหรับผูบริหาร/และรายงานสําหรับเจาหนาที่
4. ฝายผลประโยชนและพัฒนากิจการพาณิชย
ดานบริหารจัดการ
4.1 ระบบฐานขอมูลของผูเชาและทรัพยสินทั้งหมด
ดานการบริการ
4.2 นวัตกรรมการจัดเก็บคาธรรมเนียมจอดรถเพื่อปองกันการทุจริต เชน การดรูดการหักเงิน
คาธรรมเนียมจอดรถ

5. ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ดานบริหารจัดการ
5.1 ระบบควบคุมทะเบียนยานพาหนะ แจงเตือนตอทะเบียน การคํานวณอัตราคาเสื่อมราคา อัตรา
การสิ้นเปลือง ประวัติการซอมแซม ประเมินผลการขอใชบริการ พนง.ขับรถ
5.2 โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพยสิน และการตรวจสอบทรัพยสินวาอยูที่หนวยงานใดบาง
5.3 โปรแกรมเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา
6. ฝายระเบียบการคลัง ไมมีความตองการ เนื่องจาก ใชระบบเดิมที่พัฒนาโดย ฝายสถิติและสารสนเทศ
กองวิชาการและแผนงาน ไมมีความประสงคพัฒนาเพิ่มเติม
7. ฝายสถิติการคลัง
ดานบริหารจัดการ
7.1 ระบบแจงการออกเช็คจากฝายการเงินและบัญชีโดยอัตโนมัติ เพื่อตัดยอดในงบประมาณรายจาย
8. ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ดานบริหารจัดการ ->ขอมูลเชิงพื้นที่ (แผนที่ภาษี)
8.1 พัฒนาระบบขอมูลแผนที่ภาษีเดิมที่มีอยู ซึ่งใชงานไดเพียงเครื่องเดียว(Stand alone) ใหสามารถ
ทํางานไดพรอมกันหลายเครื่อง(network) เพื่อความรวดเร็วในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
8.2 ระบบวิเคราะหและรายงานผล ความผิดพลาดของการนําเขาขอมูลระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ และ
ขอมูลเชิงบรรยาย
8.3 ระบบรายงานเกี่ยวกับฐานขอมูลแผนที่ภาษีตามความตองการของผูใช
ดานบริหารจัดการ->ขอมูลเชิงบรรยาย(ทะเบียนทรัพยสิน)
8.4 ระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางโปรแกรมแผนที่ภาษี กับโปรแกรมทะเบียนทรัพยสิน (พัฒนาโดย
คุณจันทิรา) ใหสามารถใชงานรวมกันได
8.5 ระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลภายในสํานักการคลังใหสามารถใชฐานขอมูลรวมกันได (Data
Sharing) ทั้งในสํานักการคลังและกอง/สํานัก กรณีที่มีลักษณะงานเกี่ยวของกัน เพื่อเปนการประหยัดเวลาใน
การปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน
8.6 โปรแกรมประมวลผลขนาดปายจากภาพถาย เพื่อใชในการสํารวจขอมูลภาคสนาม/ แอพพลิเคชั่น
ชวยในการสํารวจขอมูล

สํานักการชาง

(เนนเรื่องแผนที่)
ผูอํานวยการสวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง
- สิ่งที่สําคัญคือ แผนที่
จะตองสรางแผนที่ขึ้นมาใหไดกอน
แลวคอยแยกเปน layer (อาคาร,
ถนน,ไฟฟา,ทอระบายน้ํา) ใหแผนที่
ที่ใชกลายเปนมาตรฐานเดียวกัน

- แผนที่ของสํานักการคลัง ไมมีระยะเขตที่ดินกับตัวอาคาร แตสํานักการชางตองใช ทําใหยังไม
สามารถใชแผนที่ของสํานักการคลังได จะตองปรับขอมูลแผนที่ใหละเอียดกอน เพื่อที่สํานักการชางจะสามารถ
ใชขอมูลแผนที่จากตัวเดียวกันได
1. ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ความตองการ
1.1 ผูบริหารอยากจะไดแผนที่เปนภาพถายเสมือนจริง 3 มิติ ถายโดยโดรน
ขอเสนอแนะ
สํานักการคลังมีปญหาคือ พิกัดที่ถายโดยโดรนไมตรงกับที่สํานักงานที่ดินใช อาจจะตองใชคนมาแปลง
พิกัดใหตรงกัน
- ในการอัพเดตขอมูลนั้นฝายจะตองอัพเดตขอมูลแผนทีเอง โดยเริ่มตนที่ขอมูลใบอนุญาตปลูกสราง
รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร เพราะวาจะบอกเรื่องการอนุญาตกอสรางอาคารได โดยจะเอาฟอรมการ
ขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในการเก็บมาใหอาจารยดูตามคําแนะนําของทานผอ.สวน หลักๆจะเปนเรื่องการ
กอสรางอาคาร ซึ่งจะมีบางที่ที่ไมไดขออนุญาต และการใชประโยชนในที่ดินไมสอดคลองกัน เพื่อแกปญหาคือ
เรื่องการอนุญาตสรางอาคารผิดเขต อยากจะทราบขอมูลพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการตอเติม
2. ฝายจัดการคุณภาพน้ํา มีความตองการ
2.1 อยากจะขอขอมูลแผนที่ที่อาจารยมี เพื่อที่จะไดชวยปรับปรุงขอมูล
2.2 อยากใหแผนที่จะสามารถเชื่อมโยงกับฝายรองเรียนได สามารถทราบพื้นที่เสี่ยงน้ําทวม ขอมูลการ
ซอมแซม และพื้นที่ไหนบางที่ยังมีบําบัดน้ําเสียได โดยขอมูลที่ฝายมีถูกเก็บอยูในรูปแบบของ PPT
ขอเสนอแนะ
สรุปวาฝายนี้อยากจะไดฐานขอมูลในการบันทึกรายละเอียดการซอมแซม ,งบประมาณ ฯลฯ แต
จะตองทําใหแผนที่จากสํานักคลังตรงกับสํานักงานที่ดินกอน
3. ฝายควบคุมการกอสราง มีความตองการ
3.1 ปจจุบันเทศบาลฯจะตองมีการรายงานความกาวหนาของขอมูลถนนใหทางหลวงโดยบันทึกขอมูล
ในโปรแกรมทะเบียนทางหลวงทองถิ่น แตโปรแกรมดังกลาวสามารถบอกคุณภาพพื้นผิวถนน และขอมูลไฟฟา
ไมละเอียด จึงอยากจะไดโปรแกรมที่สามารถบอกรายละเอียดแผนในการซอมแซมวาทําอะไร ,จุดไหน ,
งบประมาณเทาไหร ,ใครเปนคนสราง ฯลฯ
ฝายที่ไมไดนําเสนอ ไดแก
1. ฝายสาธารณูปโภค -> สวนการโยธา
2. ฝายสวนสาธารณะ -> สวนการโยธา
3. ฝายควบคุมเครื่องจักรกลและระบบจราจร -> สวนการโยธา
4. ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว -> สวนชางสุขาภิบาล
5. ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักการศึกษา

1. ฝายแผนงานและโครงการ
-งานแผนงานและโครงการ
หนาที่ ติดตามการผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ปจจุบันจะ
ทราบเฉพาะแผนงานและโครงการใหญๆ สวน
แผนงาน และโครงการยอยๆของโรงเรียนทาง
สํานักการศึกษาไมทราบเลย
ความตองการ
จึงอยากไดระบบโปรแกรมที่สามารถ
ออนไลนใหโรงเรียนสามารถบันทึกไดจากทาง
โรงเรียน โดยที่โรงเรียนสามารถทําการบันทึก
แผนงานและโครงการทั้งหมดของโรงเรียนที่ไดมีการดําเนินการวา ซึ่งมีรายละเอียด เชน โรงเรียนสวนสนุก
ภาคปการศึกษาที่ 1/2561 มีแผนที่จะทําอะไร งบประมาณเทาใด จายจากเงินอะไร(เชน เงินที่ไดรับจากเงิน
รายหัว ไปแตกเปนโครงการใดบาง แหลงที่มาของเงินจะมาจาก 4 ชองทางคือ เงินจากกรมฯ เงินจากเทศบาล
เงินรายไดของสถานศึกษา และเงินรายไดสะสม) ระยะเวลาในการดําเนินการ ใครรับผิดชอบ เมื่อดําเนินการ
เสร็จก็ใหรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักการศึกษา โดยอยากไดเลย แลวเราก็นํามาประมวลผลเปนราย
ไตรมาส หรือภาคการศึกษา เพื่อรายงานผูบริหารเทศบาลทราบตอไป เนื่องจากปจจุบันตามขอมูลนี้ติดตาม
ยากมาก
-งานงบประมาณ
หนาที่
->จัดทําบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยเงินที่ ไดรับจาก 1)กรมฯ โดยโอน หัก ผลักสงเงินใหโรงเรียนในสังกัดตามกิจกรรม
ในแผนงบประมาณประจําป (กรมฯตั้งงบประมาณ แลวโอน หัก ผลักสงใหเทศบาล แลวเทศบาลก็สงตอให
โรงเรียน โดยกรมจะมีรายการใหชัดเจนเชน คาอาหารกลางวัน คาหนังสือ คาอาหารเสริม(นม) คาปรับปรุง
หลักสูตร เงินบริจาคคาเชาหองประชุม เปนตน) 2)ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง เงินที่เทศบาลจัดสรรให
ตามโครงการตางๆ และ 3)เงินรายไดของสถานศึกษาเอง เชน คาบํารุงการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 11 โรง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนยเด็กเล็ก
->ดําเนินการติดตามการใชงบประมาณตามโครงการ โดยดูจากการเบิกจาย ทําบัญชีรายไดของ
สถานศึกษา
ความตองการ
1.1 ระบบที่ชวยรวบรวมขอมูลเพื่อรายงานผูบริหารวา เงินที่เราโอนหักผลักสงไปโรงเรียนมีการแตก
ยอยเปนโครงการอะไรบาง เชน เงินรายหัวที่ผลักไปโรงเรียนนําไปตั้งเปนโครงการอะไรบาง เปนเงินเทาไร จาย
เปนคาอะไรบาง จากเงินกอนไหน เปนตน
บางกรณี โรงเรียนไดรับเงินไปจํานวนหนึ่ง แตเวลาใชก็ใชเงินไมหมด แลวเงินที่เหลือตองเอาไปไวใน
หมวดเงินรายไดสะสม ซึ่งอยากจะใหโรงเรียนใชลงใหถึงตัวเด็กใหหมด เทศบาลจึงอยากติดตามการใชเงินของ
โรงเรียน

หรือ บางกรณี ไดเงินมาจํานวนหนึ่งเชน ขอไป 100,000 บาท ไดรับอนุมัติมาแค 80,000 บาท แตก็
ยังใชเงินไป 100,000 บาท ซึ่งเกินงบที่ไดรับอนุมัติ เกิดการผิดพลาดเนื่องจากไมมีคนตรวจสอบและคุมบัญชี
คําแนะนํา
หากมีการจัดทําโปรแกรมแลวโรงเรียนตางๆ จะทําการบันทึกขอมูลหรือไม ดังนั้นตองมีมาตรการให
แตละสวนใชงานโปรแกรมดวยจึงจะเกิดประโยชน
เงินหมวดคาใชสอย คือ เงินที่เทศบาลตั้ง และเงินที่โอน หัก ผลักสงจากกรม เพื่อใชในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
2. ฝายบริหารงานทั่วไป
2.1 ระบบเงินเดือน บํานาญและการหักภาษี ณ ที่จาย เนื่องจากปจจุบันจะตองจายเงินบํานาญใหแก
ขาราชการครูซึ่งขึ้นตรงกับสํานักการศึกษาที่เกษียณอายุและตองหักภาษี ณ ที่จายตามระเบียบ แตเนื่องจาก
สวนใหญไมใหหัก
คําแนะนํา
ควรทําโปรแกรมระบบเงินเดือนครอบคลุมทั้งหมดของเทศบาล โดยตองมีการรวมกันทั้ง 3 สวนคือ
งานบุคลากร งานจัดทําเงินเดือน และธุรการที่ทําเงินเดือนและทําบํานาญของทุกกอง/สํานัก
3. ฝายกิจการโรงเรียน
มีหนาที่ จั ด ทํ า รายงานข อ มู ล ประจํ า เดื อ นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ซึ่ ง แบบฟอร ม ที่ ต อ งจั ด ทํ า มี 8
แบบฟอรม โดยขอมูลที่รายงานตองติดตามจากโรงเรียนและเปนเรื่องยาก และลาชา
ความตองการ
3.1 ระบบโปรแกรมที่โรงเรียนสามารถบันทึกผานระบบออนไลนได ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้
ซึ่งประกอบดวยรายงาน ดังนี้
- การจัดบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
แบบ 1
- สถิติจํานวนครู ประจําเดือน
แบบ 2
- สถิติจํานวน พนักงาน/ลูกจางประจํา
แบบ 3
- สถิติจํานวนนักเรียน
แบบ 4
- การจัดบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียน
แบบ 5
- โครงการ / กิจกรรม ที่ดําเนินการในรอบเดือน แบบ 6
- รายไดสถานศึกษา
แบบ 7
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
แบบ 8
ซึ่งมีแบบรายงานบางสวนสัมพันธกับงานแผนงานและโครงการ
คําแนะนํา
บางรายงานเชน แบบ 7 หากมีการจัดทําโปรแกรมระบบแผนงานและโครงการ ขอมูลของโปรแกรม
สามารถลงรายละเอี ย ดได มากกว า แบบ และหากมี การจัดทํา ระบบบุคลากรก็จ ะสามารถนํา ขอมูล ระบบ
บุคลากรมาลงในแบบรายงานแบบ 1-3 ได
3.2 โปรแกรมติดตามตัวชี้วัดของโรงเรียน
คําแนะนํา
ระบบควรจะประมวลผล หรือรวบรวมขอมูลใหเจาหนาที่ประมวลผลวาตามวัตถุประสงคนั้นๆ ในแต
ละป มีคาเปาหมายซึ่งตั้งไวใหเปน KPI มี KPI ตัวใดบางที่เกินเปา ตรงตามเปา และไมบรรลุเปาหมายตอง

นําไปปรับปรุงเพื่อรายงานผูบริหาร โดยขอมูลนี้ควรจะสรุปรายงานพรอมกับงานแผนงานและโครงการ หรือ
รายงานผลตอจากรายงานแบบ 6
4. ฝายการเจาหนาที่
มีหนาที่ (เปนงานบุคลากรของพนักงานครูและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน)
แตงตั้ง โอน-ยาย เครื่องราชฯ เงินเดือนของพนักงานครู เงินวิทยฐานะ สอบคัดเลือก งานวินัยบางสวน
ลาศึกษาตอ การลาทุกประเภทของพนักงานครู
ระบบเดิมที่มี คือ
- โปรแกรมทะเบียนประวัติของพนักงานครู โดยจะมีขอมูลตาม กพ.7 สามารถดาวนโหลดทะเบียน
ประวัติออนไลนได โดยจะมีปญหาเรื่องการกรอกทะเบียนประวัติไมตรงบาง
-โปรแกรมเครื่องราชฯ(เฉพาะพนักงานครู) ปจจุบันยังไมไดใชงาน เนื่องจากเมื่ออาขึ้นserverแลว
ตัวหนังสือไมเปนภาษาไทย (font ไมตรง) และตัวโปรแกรมยังเปนเพียงการบันทึกขอมูลไมสามารประมวลผล
อยางอื่นได เชน คํานวณระยะเวลาในการขอเครื่องราชฯ ระดับชั้นเครื่องราชฯที่สามารถขอไดในแตละครั้ง
- โปรแกรมฐานขอมูลการฝกอบรมของบุคลาการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปจจุบันยังไมไดใชงาน
เนื่องจากฝายอํานวยการเปนผูขอโปรแกรมแตไมไดเอาไปใหโรงเรียนใชงาน
คําแนะนํา
- โปรแกรมเครื่องราชฯ ควรพัฒนารวมกันทั้งเทศบาล เนื่องจากใชหลักเกณฑเดียวกัน
5. ฝายการศึกษานอกระบบ
มีงานเด็กชายขอบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนยเด็ก โฮงมูนมัง หองสมุด
ความตองการ
5.1 โฮงมูนมัง อยากเพิ่มชองทางในการขอเขาชมโฮงมูนมัง เนื่องจากหนวยงานหลายหนวยงานที่ขอ
เขาชมจะเปนตางจังหวัด ซึ่งการขอเขาชมปจจุบันตองสงเอกสารทางเครื่องโทรสาร ซึ่งบางครั้งเครื่องโทรสารใช
งานไมได หรือไมชัด จึงแกปญหาโดยใหสงเอกสารมาทางอีเมลสวนตัวของเจาหนาที่ แลวนําจึงพิมพเสนอ
ผูบริหารตามลําดับเพื่อขอยกเวนคาธรรมเนียมเขาชม จึงอยากอํานวยแกคณะผูเขาชมจากตางจังหวัดในการขอ
เขาชม โดยกรอกแบบฟอรมและสงเอกสารผานระบบออนไลน
5.2 มีความตองการจัดทําบัตรสมารทการด สําหรับสมาชิกศูนยศึกษานอกระบบของเทศบาล(ศูนยไอซี
ที หองสมุด ศูนยเยาวชน โฮงมูนมัง) โดยผูถือบัตรนี้จะไดรับสิทธิประโยชนมากมายจากการมีบัตร เชน สวนลด
ในรานหรือบริการตางๆที่รวมรายการ เขาชมโฮงมูนมัง ยืม-คืนหนังสือที่หองสมุด และจองหองเลนดนตรีที่ศูนย
เยาวชน ไดเลย โดยมีการเก็บประวัติการเขาใชบริการ(เก็บขอมูลเขาไมตองเก็บขอมูลออกจากศูนย)
คําแนะนํา
- เรื่องบัตรสมารทการด เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลควรจะใชบัตรนี้รวมกับบัตรนักเรียนไดเลย ให
เปนสมาชิกโดยอัตโนมัติ และไมตองถือบัตรหลายใบใหรวมในบัตรนักเรียนใบเดียวเลย
6. ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
6.1 ตองการระบบประวัติ และการขอยืมรถยนตปรับอากาศ รถ 6 ลอ ซึ่งมีบริการใหยืมรถ 2
ประเภททั้งของเทศบาลเอง ชุมชน หนวยราชการอื่นๆ ซึ่งระบบจะชวยเก็บประวัติการซอม การบํารุงรักษา
และการยืมรถดวย

คําแนะนํา
จะมี นั กศึ กษามาทํ าระบบทะเบี ย นยานพาหนะทั้งหมดของเทศบาล จะใหเพิ่มขอมูล รถยนตป รับ
อากาศและรถ 6 ลอเขาไปดวย จะไดใชงานระบบนี้รวมกัน
7. ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
- ยังไมมีความตองการระบบ เนื่องจากเปนเพียงการติดตอประสานงาน
8. หนวยศึกษานิเทศก
ลักษณะงาน
-เก็บขอมูลงาน กิจกรรมเชิงวิชาการจากทางโรงเรียน ซึ่งเวลาเก็บหรือขอขอมูลจะมีการสงหนังสือไป
กอน แตขอมูลที่ไดมาชามาก หรือบางทีหายไปเลย และงานประกันคุณภาพ
ความตองการ
8.1 อยากไดระบบที่ใหโรงเรียนบันทึกขอมูลผานระบบออนไลน แลวมาประมวลผลที่สํานักการศึกษา
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยขอมูลประกอบดวย โครงการตางๆตามนโยบาย เชน
-โครงการเยี่ยมบานนักเรียนเปนรายคน เราอยากทราบ เชน ไปเยี่ยมเด็กกี่คน เปนเด็กพิเศษ
กี่คน และเด็กที่ตองการความชวยเหลือกี่คน ซึ่งขอมูลเหลานี้เราไปเก็บที่โรงเรียนก็ไมเห็น
-จํ า นวนนั กเรี ย นจบ จํ า นวนนั กเรีย นที่ไดศึกษาตอนักเรีย นที่เรีย นไมจ บ จึงอยากใหทาง
โรงเรียนกรอกตามแบบฟอรมเลย
- ตัวแบบบันทึกคุณลักษณะของนักเรียน เชน คานิยม 12 ประการ เมื่อมีการบันทึกผลเด็ก
แลวมีการประมวลผลออกมา
ซึ่งปจจุบันเปนการใหขอมูลในภาพรวมของโรงเรียน ยังไมสามารถเจาะขอมูลเปนรายบุคคลได
8.2 งานประกันคุณภาพ เดิมมีโปรแกรมจากกรมฯ(โปรแกรม Local school) มาใหใช แตผลที่
ประมวลไดจะเปนภาพรวมของประเทศ แตอยากไดรายโรงเรียนของสังกัดเทศบาลเอง
8.3 คลังขอสอบ อยากไดระบบเก็บรวบรวมคลังขอสอบจากหลายๆที่ เพื่อการคนควาใหครูผูสอบเขา
มาดูเปนแนวทางในการออกขอสอบในรายวิชาตางๆ โดยสามารถเก็บสถิติการเขาใช ทั้งผูเขาใชและรายวิชาที่
มีผูเขาใช ซึ่งการมีคลังขอสอบเปนไปตามKPI แผนชาติที่ตองมี

สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1. ฝายบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่รับ-สงหนังสือ งานสาร
บรรณ
ป จ จุ บั น มี ร ะบบสารบรรณใช
งาน แตเนื่องจากไมมีการscanเอกสาร
เข า ระบบจึ ง ไม ส ะดวก และเนื่ อ งจาก
เอกสารของสํ า นั ก การสาธารณสุ ข มี
หลายประเภท จึ ง อยากให มี ก ารแยก
ประเภทเอกสารใหดวย

2. ฝายควบคุมและปองกันโรค
มีหนาที่
งานควบคุมโรทั้งที่ติดตอและไมติดตอ งานยาเสพติดทั้งหมด งานปองกันอุบัติเหตุจราจร
ระบบที่ใชปจ จุบัน
ระบบฐานขอมูลที่ใชในปจจุบันในสวนของโรคติดตอ ไมมีปญหาเนื่องจากเปนฐานขอมูลระบาดวิทยา
ของกรมฯ โดยสามารถดึงขอมูลเปนรายตําบลได
ความตองการ
2.1 สวนของโรคไมติดตอ เรื่องยาเสพติด(แอลกอฮอล ยาสูบ)จะยังไมมีฐานขอมูล โดยใชขอมูลจาก
เครือขายที่เกี่ยวของกัน
2.2 เรื่องเกี่ยวกับวัยรุน เชน ยาเสพติด ทองในวัยรุน (ไมเสพ ไมทอง ไมติดเชื้อ) ซึ่งไมมีการจัดเก็บ
ฐานขอมูล จึงไมสามารถนํามาวิเคราะหสถานการณของจังหวัดได อาศัยขอมูลระดับประเทศ อาเซียน ในการ
คาดหมายสถานการณ จึงมีความตองการจัดทําฐานขอมูลของวัยรุนและปญหาสุขภาพในวัยรุนรวมกันของ 20
หนวยงานในภาคีที่ทํางานรวมกัน ซึ่งขอมูลจะมีอยูในรายหนวยบริการอยูแลว โดยจะใหสมาชิกตรวจขอมูล
ตางๆผานมาทาง google sheet เพื่อนํามาประมวลกัน โดยเทศบาลจะเปนผูนํารองและเปนผูประสานงานใน
โครงการนี้ อนาคตตองการจะทําเปน google GIS ตอไป
3.ฝายสุขาภิบาล
มีหนาที่
ดูแลงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ เรื่องการขออนุญาตตามพรบ.สาธารณสุข เรื่องเหตุเดือดรอน
รําคาญ และงานอนามัยสิ่งแวดลอม
โปรแกรมที่ใชปจจุบัน
1. ฐานขอมูลการขออนุญาต โดยจัดเก็บโดยใช MS Access จึงไมสามารถเชื่อมโยงกันในฝายได
ความตองการ
3.1 อยากไดฐานขอมูลที่สามารถshareกันไดของงานขอใบอนุญาต
3.2 สวนเหตุเดือดรอนรําคาญขอมูลยังเก็บของใครของมันเปนเอกสาร อยากไดเปน google Earth ที่
แสดงพื้นที่ และทําเขตรัศมีบอกพื้นที่เฝาระวังเหตุเดือดรอนรําคาญไดและเก็บเปนประวัติได
3.3 งานอนามัยสิ่งแวดลอม ตองเก็บขอมูลเกี่ยวกับ อากาศ น้ํา ซึ่งปจจุบันยังมีการจัดเก็บแบบ
manual จึงอยากใหมีฐานขอมูลในการรวบรวมขอมูลเหลานี้แลวสามารถประมวลผลได ซึ่งขอมูลบางสวนก็
ไดมาจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 เรื่องของอากาศ โดยเรื่องควันเราตองเก็บขอมูลเอง
3.4 อยากไดระบบแจงเตือนประชาชนเรื่องการขออนุญาตวาจะครบกําหนดที่ตองมาดําเนินการแลว
3.5 ระบบรายงานผลการขออนุญาต เนื่องจากปจจุบันประชาชนที่มาขออนุญาตจะตองโทรศัพทเขา
มาสอบถามผลการดําเนินงานกับทางเทศบาลจึงอยากมีระบบที่ชวยอํานวยความสะดวกประชาชน
คําแนะนํา
1. เรื่องเหตุเดือดรอนรําคาญ ขอมูลควรจะมีการแชรกันระหวาง สวัสดิการสังคม ปองกันฯของสํานัก
ปลัด เพื่อบูรณาการขอมูลรวมกันได
2. เรื่องระบบแจงเตือนขอใบอนุญาต อาจจะใหนักศึกษามาวิเคราะหเรื่องนี้ดวยเนื่องจากจะทําเรื่อง
ของการชําระภาษีอยูแลว

4. ฝายบริการสาธารณสุข
หนาที่
ดู แ ลศู น ย ส าธารณสุ ข 3 ศู น ย ซึ่ง เป น ของเทศบาลเอง และในพื้ น ที่มี 10 ศู น ย ( โรงพยาบาลศู น ย
ขอนแกน 4 ศูนย โรงพยาบาลศรีนครินทร 3 ศูนยโดยทุกศูนยตองบันทึกขอมูลใน JHSIS สวนโปรแกรม HSCD
จะเปนโปรแกรมที่ใชประมวลผล)
ความตองการ
4.1 อยากไดขอมูล JHSIS มาใชเปนฐานขอมูลของเทศบาลเพื่อนํามาประมวลผล
4.2 ระบบติดตามคนไข
4.3 อยากใหมีฐานขอมูลเพื่อใหผูนําชุมชนสามารถเขามาบันทึกและเขาถึงขอมูลได
5. งานกองทุนสุขภาพ
หนาที่
ดูแลเรื่องกองทุนสุขภาพของเทศบาลนครขอนแกน สนับสนุนงบประมาณทั้งหนวยงานราชการ ภาค
ประชาชน องคกร ชมรม และสมาคมโดยจะบริ หารเงิน ประมาณ 8,000,000 บาทตอป แต ละปจ ะมี การ
สนับสนุนงบประมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆ 100 กวาโครงการ ตอป
ระบบจัดเก็บขอมูลในปจจุบัน
จัดเก็บขอมูลไวใน MS Excel ซึ่งจํานวนโครงการก็เพิ่มขึ้นทุกป จึงเปนหวงขอมูลวาจะสูญหาย และไม
สามารถประมวลผลได
ความตองการ
5.1 อยากไดฐานขอมู ลกองทุนสุ ขภาพ จะชวยในการตรวจสอบการขอโครงการ ผูเสนอโครงการ
ตรวจสอบโครงการ ซึ่งที่มีความสามารถดังนี้
1. ตรวจสอบผลการอนุมัติโครงการ ที่ประชาชนหรือผูที่ขอโครงการสามารถดูได
2. ตรวจสอบสถานะโครงการ ที่ประชาชนหรือผูที่ขอโครงการสามารถดูได
3. รวบรวมขอมูลสนับสนุนงบประมารโดยกองทุนสุขภาพ
4. แบบฟอรมตางๆ ที่สามารถดาวนโหลด หรือสงกลับมาได
5. จดหมายขาวกองทุน/ขอมูลประชาสัมพันธ
6. ประเมินและติดตามผล เนื่องจากทุกปจะงบประมาณใหฝายติดตามและประเมินผลจาก
ภายนอก ดังนั้นหากมีระบบติดตามและประเมินผลก็จะชวยใหการประเมินผลรวดเร็วขึ้น
คําแนะนํา
สิ่งแรกที่ตองดําเนินการ คือ เรื่องการสํารองขอมูล เนื่องจากจัดเก็บขอมูลสําคัญไวเยอะแตไมมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล
6.ฝายอาหารปลอดภัย
มีหนาที่
1. งานตลาด ตลาดที่เทศบาลดูแล ตั้งแตผูคา ที่จอดรถ รายไดจากเก็บคาธรรมเนียมที่จอดรถ หองน้ํา
ที่ตลาด โดยใหผูประกอบการเชา
2. งานรานอาหาร จะเปนการตรวจดานสุขาภิบาล สุขลักษณะ
3. งานดานสัตวแพทย ฉีดวัคซีน ปองกันโรคในสัตว โรงฆาสัตว เหตุรําคาญ

ความตองการ
6.1 ตองการฐานขอมูลเกี่ยวกับการออกตรวจตลาด เชน ขอมูลการตรวจเกี่ยวกับสารเคมี ปจจุบัน
จัดเก็บโดย excel ซึ่งทําการประมวลผลไดยาก ไมมีประวัติการออกตรวจและผลการออกตรวจ จึงไมสามารถ
ทําการเฝาระวังไดเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารทองรวงทองเสีย
6.2 ตองการ link ขอมูลอัตราคาธรรมเนียมจากโรงฆาสัตวกับเทศบาล วันละประมาณ 500-600 ตัว
ตัวละประมาณ 28 บาท เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเรื่องการสงเงินใหกับสํานักการคลังเพราะปจจุบัน
ทํา manual ทุกวันศุกรตองไปเคลียรเรื่องเงินตองออกใบเสร็จแลวทางบริษัทเบทาโกตองเดินทางมารับเอา จึง
อยากไดระบบที่สามารถดําเนินการแบบออนไลนได
6.3 ฐานขอมูลผูเลี้ยงสัตว ที่เชื่อมโยงกับบัตรประชาชนวาผูถือบัตรนี้ไดเลี้ยงสัตวอะไรไว ฉีดวัคซีน
ประกันโรคหรือยัง และเมื่อมีเหตุมีฝายใดเขาไปดูหรือยัง เชน เมื่อเกิดโรคฝายปองกันและควบคุมโรคเขาไป
ดูแลแลว ถาขอมูลมีความเชื่อมโยงจะดีขึ้น ลดความซ้ําซอน
7. ฝายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม
หนาที่ ดูแลเรื่องคาธรรมเนียมขยะ ดูแลถนนในชุมชน
ความตองการ
7.1 ตองการระบบที่สามารถตรวจสอบไดวามีการจัดเก็บคาธรรมเนียมครบหรือไม เชน มีบาน 400
หลังจัดเก็บไดแลว 300 หลัง เหลือ 100 หลัง ปจจุบันใชวิธีการเขียนกระดาษแลวฉีกใหผูที่ชําระ ซึ่งมีประมาณ
3 หมื่นกวาหลังคาเรือน ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดเลยวาหลังไหนที่ยังไมเก็บ เนื่องจากชุมชนเปนคนจัดเก็บ
7.2 ระบบฐานขอมูลการดูแลถนนในชุมชน เนื่องจากตองมีการตรวจสอบคุณภาพในการดูแลถนน
ภายในชุมชนดวย เพื่อจายคาจางชุมชนดูแล หากไมสะอาดสามารถหักทีละ 2-5% ของคาจางในการดูแลถนน
นั้นๆ ดังนั้นหากมีระบบฐานขอมูลประวัติการดูแลถนนแตละเสน จํานวน 200 เสน สําหรับเปนหลักฐาน ออก
รายงานประจําเดือนไดเลยวา สะอาดกี่เสนไมสะอาดกี่เสนพรอมรูปถาย จะเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินงาน
ได ซึ่งก็จะพวงกับฝายบริการสิ่งแวดลอม
คําแนะนํา
1. ระบบจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ เหมือนระบบจัดเก็บคาธรรมเนียมแผนขายของถนนคนเดิน
8. ฝายบริการสิ่งแวดลอม
หนาที่ ดูแลเสนทางจัดเก็บขยะ
ความตองการ
8.1 ระบบที่สามารถแจงประชาชนไดวา รถขยะจะเขาไปเก็บขยะบริเวณบานของทานวันไหน
ชวงเวลาไหน เพื่อใหประชาชนเตรียมขยะของตนได
คําแนะนํา
ควรมี mobile application แนะนําประชาชน แลวรวบรวมขอมูลเหลานี้เพื่อบริการประชาชน
9. ฝายสงเสริมสุขภาพ
ความตองการ
9.1 ระบบฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุวา มีทั้งหมดกี่คน ใครบางที่มีภาวะพึ่งพิง ความพิการ ใครบางที่มี
คนดูแล ใครที่มีจิตอาสาดูแลแลว คนที่เราเขาไปดูแลมีกลุมโรคอะไรบาง และสามารถวิเคราะหไดวาเมื่อดูแลไป
แลวระยะหนึ่งแลวกลุมโรคไหนบางที่ดีขึ้น กลุมโรคไหนบางที่ยากในการดูแลใหดีขึ้น
คําแนะนํา
ขอมูลที่ตองการคลายคลึงกับสํานักสวัสดิการสังคม

สํานักสวัสดิการสังคม
ความตองการ ระบบฐานขอมูล ดังนี้
1. ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
1.1 ระบบฐานขอมูล หอกระจายขาว
ตองการ Application เพื่อใชในการสืบคนวาแตละ
ชุมชนอยูในบริเวณไหนบาง ปจจุบันขอมูลเก็บเปน
MS Excel
1.2 ระบบฐานขอมูล สถานประกอบการ
(หอพัก)ปจจุบันมีสถานประกอบการหอพัก อยู
ประมาณ 400 กวาหอ อยากจะนําขอมูลปกหมุดลง
ในแผนที่ ซึ่งจะมีชมรมหอพักในเขตเทศบาล คอย

ชวยในการประสานงาน
1.3 แผนที่ชุมชน ใหสามารถแบงเขตแผนที่ชุมชนในเขตเทศบาล โดยปจจุบันแบงตามความพอใจของ
ประชาชนเปนหลัก ประมาณ 10 ชุมชน จาก 95 ชุมชน นอกนั้นก็จะแบงตามถนนหรือคลองน้ํา อยากจะได
แผนที่ชุมชนที่ชัดเจน เชน ชุมชนนี้มีบานเลขที่ไหนบาง
1.4 ฐานขอมูลเบี้ยผูสูงอายุ
-ปจจุบันมีผูสูงอายุ (อายุ 60-90 ป) ขึ้นทะเบียนอยูประมาณ 12,000 คน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ
1,500 คน ตองการไดระบบที่เมื่อเสียบบัตรประจําตัวประชาชนกับคอมพิวเตอรแลวทราบขอมูลของผูสูงอายุ
รายนั้นๆ(ปจจุบันตองสอบถามไปยังฝายทะเบียนราษฎรฯ) แลวปรากฏแบบฟอรมขึ้นมาใหกรอกขอมูล (ตาม
แบบของกรมสงเสริมฯ) เลย โดยสามารถแยกตามอายุและเพศได
- อยากจะนําขอมูลผูสูงอายุปกหมุดลงในแผนที่ดวย
- ในการของบประมาณ จะตองกรอกขอมูลในระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมฯกอน ถึงจะ
ไดงบประมาณ ซึ่งตองขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ โดยขอมูลเบื้องตนที่ตองกรอกคือ การสมรส ,เบอรโทร และ
ชุมชน / สิ่งที่ตองใชประกอบ คือ สําเนาทะเบียนบาน ,สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาสมุดธนาคาร
2. ฝายสังคมสงเคราะห
2.1 ระบบฐานขอมูล ผูพิการ โดยระบบสามารถ
- จัดเก็บบัตรประชาชน ,สมุดธนาคาร และทะเบียนบาน ซึ่งสมุดธนาคารและทะเบียนบาน
ในปจจุบันทําเปนเลม อยากจะใหมีชองสามารถแสกนขอมูลได สวนการลงลายมือชื่อก็ใหใชนิ้วแสกนแทนการ
เซ็น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
- ปกหมุดลงในแผนที่ ได เพื่อจะไดทราบวาผูพิการและผูติดเชื้อ (ประมาณ 90 คน เงื่อนไข
คือตองมีฐานะยากจนดวย) บานอยูที่ไหน เพื่อที่เจาหนาที่สามารถติดตามได
2.2 ของดีในชุมชน ตองการ Application ตอนนี้อยูในขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล อยากใหสามารถ
คนหาสถานที่ ,บุคคล และผลิตภัณฑได นําไปสู smart travel และนําขอมูลปกหมุดลงในแผนที่ ได เชน
โรงแรม ,ผลิตภัณฑ และบุคคล
2.3 กองทุนตั้งตัว ตองการ Application ชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา อาจจะตอยอดเปน
E-Market โดยทําเปน logo ของเทศบาลรับรองสินคา ทําใหผูขายสามารถรูวาตองปรับปรุงอะไรบาง อาจมี
การประชาสัมพันธโปรโมชั่น

2.4 ฐานขอมูลหอพักสีขาว อยากจะใหมีเว็บไซตของหอพัก ใหสามารถสืบคนจากฐานขอมูลได และ
เชื่อมโยงกับ พ.ร.บ.หอพัก
2.5 คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน ปจจุบันไมมีฐานขอมูลของผูที่อยูในโครงการ (ผูพิการ,ผูสูงอายุ,ผูปวย
ติดเชื้อ => ผูดอยโอกาส) ตองลงขอมูลใน excel มีปญหาในการสืบคนขอมูล บางครั้งตองขอขอมูลจากสํานัก/
กองอื่นดวย และอยากจะนําขอมูลปกหมุดลงในแผนที่ (มีประมาณ 700 คน) ระบบสามารถรูวาผูดอยโอกาส
คนนี้ เทศบาลนครขอนแกนชวยเหลืออะไรไปแลวบาง เพราะเกิดกรณีสํานัก/กองชวยเหลือซ้ํากัน (ทานนายก
ติงมา) สิ่งที่อยากไดในฐานขอมูล ไดแก วัย ,อายุ ,ที่อยู ,อาชีพ ,สิ่งที่ตองการใหชวยเหลือ ,สิ่งที่เทศบาล
ชวยเหลือ และขอมูลสวนตัวอีกนิดหนอย
2.6 ฐานขอมูลชองทางในการติดตอประธานชุมชน เพื่อใชในการติดตอประสานงาน
3. งานธุรการ
3.1 ปจจุบันใชระบบสารบรรณ ที่กองวิชาการทําไวใหอยูแลว แตก็ยังมีการสงเอกสารตามมาอยู
อยากจะใหแสกนเขาระบบสารบรรณ เพื่อลดการใชงานกระดาษ และตูเก็บเอกสาร
3.2 ฐานขอมูลโครงการ การลงแผนชุมชน ตองมาหาขอมูลแตละชุมชน เนื่องจากมันเยอะไมสะดวกใน
การคนหาขอมูล จึงอยากไดระบบในการคนหาขอมูลแตละชวงเวลาของแตละชุมชนวาทําอะไรไปแลวบาง และ
สามารถทราบการสงรายงานของชุมชนได (อาจารยอภิศักดิ์บอกวา อาจจะตองคุยกับกองวิชาการและแผนงาน
กอน ในเรื่องขอมูลที่อยูกับฝายแผนฯ)

กองวิชาการและแผนงาน
1. ฝายประชาสัมพันธ
ลักษณะงาน : เนนการเผยแพร
ขาวสารผานเฟสบุค และ ผลิตสื่อ เปน
เหมือนบริษัทออแกไนซยอยๆ
ความตองการ
1.1 อยากมีชองทางในการ
เผยแพรใหมากขึ้น อาจารยแนะนําใหใช
วิธีการฝกอบรม อาจจะเชิญอาจารย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกนมาเปน
วิทยากรในการใชสื่อ (ไดแก line ,twitter ,youtube ,facebook ,instagram ซึ่งอาจจะอบรมแบบตัวตอตัว
กับฝายประชาสัมพันธ) กิจกรรมใดจะตองใชสื่อตัวไหนถึงจะประชาสัมพันธไดอยางทั่วถึง
1.2 มีปญหาในเรื่องการเก็บขอมูล ตอนนี้ใชฮารดดิส เอทานอล ความจุเปน Tb แลว แตก็ยังมีปญหา
ในเรื่องการจัดเก็บภาพ เชน ไวรัส ทําใหภาพหาย จะมีวิธีการจัดเก็บยังไงบาง อาจารยแนะนําใหมีฮารดดิส เอ
ทานอล ความจุเปน Tb สํารองดวย ซึ่ง Tb สํารอง จะเอาไวใชเก็บขอมูลอยางเดียว ถาไมจําเปนจะไมใชงาน
แลวตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสปดความเร็วสูง อาจตองใช ram มากกวา 10 Gb แลวจะตองมีระยะเวลา
กําหนดในการเก็บภาพ

2. ฝายบริหารงานทั่วไป
2.1 บัจจุบันใชงานระบบสารบรรณรวมของสํานักปลัด
2.2 เรื่องการจัดทําขอมูลเรื่องการคลัง ในระบบ e-laas ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งตอง
เขาใชงานทางอินเทอรเน็ต มีปญหาวาอินเทอรเน็ตชามาก
3. ฝายแผนงานและประเมินผล
ลักษณะงาน
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีระบบจากสวนกลางมาใหใชไดแก e-plan ,ITA ,Info (ระบบ
ฐานขอมูลกลาง ทองถิ่น) และแผนทุจริตของ ป.ป.ช.
- งานวิจัยและประเมินผล ไมมีโปรแกรมใหใชงาน แตทําการจางภายนอกประเมินโครงการตางๆ
ดวยโปรแกรม spss
ความตองการ
3.1 อยากจะทําฐานขอมูลกลาง สําหรับจัดเก็บขอมูลตางๆของฝายฯ เพื่อใหทุกคนสามารถทํางาน
แทนกันได โดยกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงาน
ขอเสนอแนะ ใหฝากไวบน cloud แลวใช application ในการเชื่อมตอกับระบบ cloud
3.2 อยากมีฐานขอมูลบุคคลที่เปนปจจุบัน โดยลิงคขอมูลกับฝายทะเบียนราษฎร
3.3 อยากมีระบบที่ฝายแผนงานฯ เอาไวกรอกขอมูลระหวางการดําเนินการได ซึ่ง e-plan จะกรอกได
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแลว เชน แผน 4 ป
4. ฝายงบประมาณ
ปจจุบัน ใชงานระบบ e-laas ของกรมฯ แตการใชงานยากมาก เชน การสืบคนโครงการ การจัดทํา
เอกสารงบประมาณ
ความตองการ
4.1 อยากจะไดโปรแกรมที่ Export e-laas ออกมาแลวไมตองจัดหนาใหม เพื่อไมใหเกิดความ
ผิดพลาด
5. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
มีหนาที่
- งานพัฒนาทักษะการเรียนรู ICT ที่ตลาดสดเทศบาล 1 มีหนาที่หลัก คือ การจัดอบรมใหความรูดาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ในปงบประมาณ 2561 นโยบายผูบริหารจะใหมีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และมี
การเรียนการสอนคอมพิวเตอรออนไลน
- งานศูนยขอมูลการเรียนรูและการลงทุน แบงเปน 1.ศูนยขอมูลขาวสาร 2.ศูนยขอมูลการลงทุน งาน
สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวทองถิ่น
- เพิ่มเติม มีนโยบาย ศูนยฯ SCOPC ซึ่งรวมมือกันระหวางเทศบาลนครขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ Dapa
ความตองการ
5.1 งานศูนยขอมูลขาวสาร เนื่องจากตองไปขอขอมูลจากสํานัก/กองตางๆ ทําใหเสียเวลา จึงอยากจะ
ไดระบบที่ลิงคขอมูลมาแสดงไดเลย
5.2 .ศูนยขอมูลการลงทุน งานสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวทองถิ่น อยากไดขอมูลสถานที่
ทองเที่ยว และ รานคา

ขอเสนอแนะ
ควรทําขอมูลใหแตละสํานัก/กองอื่นเสร็จกอน จะไดเชื่อมขอมูลได
6. ฝายนิติการ
ปจจุบัน มีโปรแกรมที่จัดเก็บขอมูลคดีที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว แตเอกสารตางๆตองทําการแสกนจึง
จะบันทึกเขาสูระบบได ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลา จํานวนคนที่ทํางาน สภาพและจํานวนของเอกสารจํานวน
จึงยังใชโปรแกรมไมเตมประสิทธิภาพ

สรุปลักษณะงานและความตองการทีส่ อดคลองกันของกอง/สํานัก

ระบบแผนที่
กอง/สํานักที่มีความตองการใชงานแผนที่ ประกอบดวย
- สํานักปลัด ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง
- สํานักการคลัง ฝายแผนที่และทะเบียนทรัพยืสิน
- สํานักการชาง สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
- สํานักสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะหและฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม (ปกหมุนหอพัก หอกระจายขาว
ผูพิการ คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน ของดีในชุมชน
- สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝายสุขาภิบาล ตองการปกหมุดเกี่ยวกับพื้นที่(ทําเขตรัศมีเฝาระวังเหตุ
เดือดรอนรําคาญ)
- กองวิชาการและแผนงาน ศูนยขอมูลการลงทุน ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
ขอมูลจากบัตรประชาชน
เพื่อนําขอมูลจากบัตรประชาชน/ทะเบียนราษฎร มาจัดเก็บเกี่ยวกับ
- สํานักสวัสดิการสังคม ขอมูลผูพิการและขอมูลผูสุงอายุ (ฝายสังคมสงเคราะห)
- สํานักสาธารณสุขฯ ขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง (ฝายอาหารปลอดภัย) ผูมาใชบริการดานสุขภาพ
- สํานักการศึกษา เด็กที่เกิดในเขตเทศบาลฯ เพื่อติดตามและประเมินการเขารับการศึกษา (ฝาย
กิจกรรมเด็กและเยาวชน)
- กองวิชาการและแผนงาน ขอมูลประชาชนที่เชื่อมโยงกับทะเบียนราษฎร(ฝายแผนงานและ
ประเมินผล)
ระบบแจงเตือน ติดตอประสานงานและประชาสัมพันธ
กอง/สํานัก มีความตองการระบบที่สามารถติดตอประสานงาน แจงขาวประชาสัมพันธใหกับประธานชุมชน
หรือกับประชาชนเพื่อใหไดทราบขอมูลขาวสารจากทางเทศบาล เชน
- สํานักสาธารณสุขฯ แจงเตือนประชาชนเรื่องการขออนุญาต/รายงานผลการขออนุญาตตามพรบ.
สาธารณสุข (ฝายสุขาภิบาล) ประชาสัมพันธวัน เวลาในการจัดเก็บขยะ(ฝายบริการสิ่งแวดลอม)
- สํานักสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ กองทุนตั้งตัว กระจายขาวโครงการ ประเพณี วันสําคัญ เชิญ
ประชุมชุมชน

ระบบฐานขอมูลขออนุญาตใชเสียง
ฐานขอมูลที่สามารถใชงานไดบูรณาการของทั้งสํานักสาธารณสุข (ฝายสุขาภิการ เรื่องการออกตรวจสอบเหตุ
เดือดรอนรําคาญ) และสํานักปลัด (ฝายปกครอง เรื่องการขออนุญาตใชเสียง ซึ่งอาจเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ)
ฐานขอมูลระบบบุคลากร
เปนฐานขอมูลที่สามารถใชงานรวมกันไดทุกกอง/สํานัก

